
PRODUKTU KATALOGS



LATVIJAS PRODUKTS

AUGSTVĒRTĪGI MIKROBIOLOĢISKIE PRODUKTI

Pirmie Humate GreenOK produkti pie pircējiem nonāca 2010.gadā. Kopš 
tā brīža produktu sortiments ir nemitīgi attīstījies, un patērētājiem tiek 
piedāvāti arvien jauni, uz zinātniskiem pētījumiem balstīti un lauku 
izmēģinājumos pārbaudīti produkti.

Humate GreenOK produktu ražošanā galvenie akcenti tiek likti uz to, lai 
produkti ir:
    Ekoloģiski un dabai draudzīgi, tāpēc pamatizejvielas nāk no dabas 
dzīlēm –    kūdra, sapropelis, mikroorganismi.
    Efektīvi, veicinātu ražas pieaugumu un spēcinātu augus.
    Kvalitatīvi un atbilst visaugstākajām patērētāju prasībām.

Uzņēmuma mērķi:
Balstīties uz Latvijas un pasaules zinātnieku pētījumiem, inovatīvām 
tehnoloģijām un patērētāju vajadzībām. Ražot un piedāvāt tirgū augs-
tas kvalitātes un ekoloģiskus mēslojumus un augšanas veicinātājus, kas 
dabīgā veidā veicinās ražas un lauksaimniecības produkcijas kvalitātes 
palielināšanos augļkopībā, dārzkopībā, dārzeņkopībā, graudkopībā, kā 
arī veicinās augsnes auglīguma atjaunošanu.

profesionāļiem lauksaimniekiem



GreenCYTOKININ
mikrobioloģiskais preperāts
Mikrobioloģisks preparāts - dabisks augu regulators.
Pseudomonas stutzeri 3×10  kvv/ml, satur dabiskus 
citokinīnus un auksīnus. 

GreenCytokinin satur dabiskus augu regulatorus – 
citokinīnus un auksīnus, vitamīnus un īpašas vielas – 
elicitorus, kas stiprina augu imunitāti. Augu augšanas 
veicinātājs ir dabīgs preparāts, ko iegūst biotehnoloģis-
ki, tam piemīt plašs pielietojums augkopībā. 
Rekomendējams visām kultūrām.

Dabiskas izcelsmes mikrobioloģisks preparāts, atbilst 
lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 3.panta 4., 5.punktu.

Uzlabo un paātrina sēklu dīgšanu un augšanu;
Palielina ražību, uzlabo produkta garšas īpašības un 
palielina ražas saglabāšanas ilgumu;
Veicina sānzaru augšanu un bagātīgu ziedēšanu;
Palielina auga izturību pret nelabvēlīgiem laika 
apstākļiem (sausums, salnas);
Veicina spēcīgu sakņu sistēmas izveidi un stingra auga 
stublāja veidošanu;
Veicina auga šūnu augšanu un hlorofila sintēzi augā, 
aizkavē auga novecošanu.

Produkta iedarbība:

Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 2 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma).
Brīdinājums! Mikrobioloģiskam preparātam piemīt augsta bioloģiskā aktivitāte. Lietot tikai atšķaidītā veidā. 
Ieteicams izvairīties no tiešo saules staru iedarbības uz produktu. Pēc iepakojuma atvēršanas uzglabāt vēsā vietā, 
kur temperatūra 0°C līdz +5°C

Iepakojums pieejams: 3l, 5l

GreenCYTOKININ ietekme uz pupām 
kā augšanas regulators apstrāde 2 

rezes kopā ar UNIVERSAL PRO
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IETEICAMĀ DEVA: 0,8-1,0L/ha

AUGSTVĒRTĪGI MIKROBIOLOĢISKIE PRODUKTI
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UNIVERSAL PRO
organiskais mēslojums augiem
Uz sapropeļa vai kūdras bāzes ražots organiskais mēslo-
jums – humusvielu koncentrāts.

Apstrādāts šķidrais organominerālais mēslošanas līdzeklis
NPK 0,05-0,001-1,2; 
Mitrums 94,8%; 
Organiskās vielas 2,3%; koncentrāta pH 11,5 ±0,3
Humusvielas 2,5% (25 g/l)

Dabisks augu mēslošanas līdzeklis ar biostimulējošu 
efektu – aktivizē dzīvības procesus augos. Izgatavots no 
augstvērtīgas Latvijas sapropeļa vai kūdras, kas ir bioloģis-
ko atlieku  humifikācijas produkts un veidojas mikroor-
ganismu darbības rezultātā. Atšķirībā no analogiem pro-
duktiem, kurus  iegūst no dažādiem oglekli saturošiem 
avotiem (piemēram, leonardīta), Universal Pro tiek 
ražots apstākļos, kas ļauj  saglābāt sapropeļa vai 
kūdras dzīvo mikrofloru. Ieteicams visiem kultūraugiem.

Paaugstina augu imunitāti pret nelabvēlīgiem augšanas 
apstākļiem – karstums, sausums, salnas, slimības;
Uzlabo barības elementu iekļūšanu augos;
Uzlabo vielu apmaiņas procesus augos;
Paaugstina minerālmēslu izmantošanas efektivitāti, samazinot 
minerālmēslu patēriņu par 20 – 30%;
Uzlabo stādu iesakņošanos, veicina spraudeņu apsakņošanos;
Sekmē sakņu sistēmas attīstību;
Stimulē augu augšanu un augļu aizmešanos;
Palielina ražību, lauku pētījumi pierādījuši par 15 – 30 % ražas 
pieaugumu uz dažādiem kultūraugiem;
Uzlabo produkta garšas īpašības un paaugstina uzturvērtību;
Samazina pesticīdu un nitrātu atlieku daudzumu produktos;
Sorbē un izvada no augu organisma smagos metālus;
Veicina novājinātu augu atlabšanu;
Atmodina snaudošos pumpurus vāji lapotiem augiem;
Ziedošiem augiem paildzina ziedēšanas laiku;
Veicina bagātīgu ziedēšanu;
Novērš strauju augsnes izžūšanu;
Aizkavē augsnē iestrādāto minerālmēslu uzskalošanu. 

Produkta iedarbība:

Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma). 
Brīdinājums! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības.Uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +30°C

Iepakojums pieejams: 3l, 5l, 1000l

Universal Pro lietošanas izmēģinājumi 
uz ziemas kviešiem parādija – ražas 
pieaugumu par 21%.

IETEICAMĀ DEVA: 0,5 - 1,0L/ha

*Green Cytokinin un Universal Pro 
lietojums pupās sasniedzis lieliskus 

rezultātus



ZAĻAIS DRAUGS
slāpekļa mēslojums augiem
Slāpekļa mēslojums, satur dabiskas izcelsmes humusvielas 
un dabiskus mikroorganismus.
Amonija nitrāta – urīnvielas šķīdums. Slāpeklis, N – 30%.

Slāpekļa mēslojums satur dabīgas izcelsmes bioloģiski 
aktīvas humusvielas, līdz ar to tiek būtiski samazināti 
mēslošanas līdzekļu zudumi, sasniegts biostimulējošs 
efekts – tiek aktivizēti dzīvības procesi augos. Ieteicams 
visiem kultūraugiem, augsnes auglības uzlabošanai un 
augu atlieku kompostēšanai!

Mēslošanas līdzekļa kopējais slāpeklis ir (N) 30%. Slāpekļa 
mēslošanas līdzekļa pamatsastāvs sastāv no vairāku veidu 
slāpekļa formām:
• amīdu slāpeklis (N-NH2) 14,8%,
• nitrātu slāpeklis (N-NO3) 7,7%,
• amonija slāpeklis (N-NH4) 7,5%

Augsnes auglības atjaunošana;
Uzlabo barības elementu iekļūšanu augos;
Paaugstināta minerālmēslu izmantošanas efektivitāte un slāpekļa 
mēslojumu patēriņa ekonomija 20-30% (salīdzinot ar KAS-32);
Sekmē sakņu sistēmas attīstību;
Stimulē augu augšanu;
Veicina novājinātu augu atlabšanu;
Veicina labvēlīgās augsnes mikrofloras attīstību.

Produkta iedarbība:

Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma). 
Brīdinājums! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības.Uzglabāšanas temperatūra no -10°C līdz+30°C

Iepakojums pieejams: 5l, 1000l un vairāk pievedot ar auto cisternu

IETEICAMĀ DEVA: devas pēc mēslošanas plāna 

Slāpekļa mēslošanas līdzekļa (N) augu barošanas devu aprēķina pēc tīrvielas (kg/ha-1) un 
kultūrauga mēslošanas plāna. (1m3 - 1310kg)
Rekomendējam miglot augus no rīta vai mākoņainā laikā.
Pirmo reizi auga cerošanas fāzes sākumā. Otro reizi 20-25 dienas pēc pirmās barošanas.
Rekomendējam pielietot arī pilienveida apūdeņošanai un augu barošanai siltumnīcās un uz 
atklātā lauka.

Lietošana:

Izmantot ķīmiski izturīgas daļas smidzinātājiem un sūkņiem. Smidzinātāji un citas iekārtas slāpekļa mēslojuma pielietošanā nedrīkst saturēt daļas 
no krāsainiem metāliem, kas nonāk saskarē ar mēslošanas līdzekļi. Šādas daļas tiek aizstātas ar ķīmiski izturīgas plastmasas elementiem. Pretējā 
gadījumā jūs saskarsieties ar iekārtas bojājuma risku. Tehnikas aizsardzībai ieteicams: korozijas inhibitors (50g/1 t). Pirms un pēc slāpekļa mēsloju-
ma pielietošanas rūpīgi izskalojiet iekārtu. Karbamīda un amonjaka maisījums ir spēcīgs oksidētājs līdz ar to var izraisīt tehnikas bojājumus. Augu 
atlieku kompostēšana uz lauka un augsnes ielabošana. Slāpekļa mēslojums izmantojams kompostēšanai uz lauka pēc ražas novākšanas. Izsmidz-
inot uz lauka, nav būtiski cik liela izmēra pilieni. Būtiski novērtēt augu atlieku daudzumu, kuru jākompostē. Piemēram zemu pļautam laukam augu 
atliekas, t.sk. salmu ir daudz mazāk un slāpekļa mēslojumu var izmantot ~ 30 L/ha, bet, ja uz lauka salmi tiek atstāti pēc iespējas vairāk, tad devu 
nepieciešams palielināt līdz 50 L/ha

Lietošanā svarīgi zināt:



FORMULA EKO
augsnes uzlabotājs
Sapropeļa koncentrāts ar bioloģiski aktīvām humusvielām
un dabiskiem augsnes mikroorganismiem: Bacilius spp.,
Azotobacter spp., Pseudemonas spp. u.c. Humusvielas 1% 
(>10 g/l)

Dabiskas izcelsmes sapropeļa produkts, atbilst lietošanai 
bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Komisijas Regulu 
(EK) Nr.889/2008 3.panta 1.punktu.

Visu veidu augsnes uzlabošanai. Dabiskā veidā atjauno 
augsnes organisko sastāvu, aktivizē
augsnes mikrofloru. Bioloģiski aktīvu sapropeļa humusvielu
koncentrāts, spēcīgs prebiotiķis.

Izejviela: Latvijas ezera nogulas (sapropelis) no ekoloģiski 
tīrām saldūdens tilpnēm, satur mikroorganismus un humus-
vielas ne mazāk kā 10 g/L

Veicina labvēlīgās augsnes mikrofloras attīstību un izveido augu 
augšanai labvēlīgu vidi;
Atjauno un aktivizē mikrobioloģiskos procesus augsnē;
Uzlabo augsnes bioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības;
Veicina slāpekļa piesaistošo un fosfora atbrīvojošo baktēriju 
darbību augsnē;
Bagātina noplicinātas un smilšainas augsnes ar humusvielām;
Ilgstošas darbības rezultātā palielina organisko vielu sastāvu 

Produkta iedarbība:

Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma). 
Brīdinājums! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C

Iepakojums pieejams: 5l, 1000l 

IETEICAMĀ DEVA: 5-10L/ha

Viena hektāra apstrādei rekomendējam izmantot 5 – 10 litrus koncentrāta atšķaidot ar 200 
litriem ūdens. Nefiltrēts produkts paredzēts laistīšanai un filtrēts produkts izmantojams migloša-
nai. Sagatavotā darba šķīduma pH 7 ± 0,5. Atkārtoti var lietot 14 dienas pēc pirmās apstrādes. 
Turpmāko apstrādi veikt pēc nepieciešamības 2 – 4 reizes sezonā, īpaši, ja augsnē ir augsts smilts 
saturs. Ieteicams lietot pirms augu sējas vai stādīšanas un pēc ražas novākšanas.

Lietošana un sagatavošana:

Rezultāts: Agroresursu un ekonomikas institūtu, Priekuļu pētniecības centrā pēc FORMULA EKO 
lietojuma novācot ražu (kartupeļu) atkārtou analīžu veikšana:

Varian� pH OV (organiskās vielas) K2O P2O5

Kontrole 6.1 1.9 156 124
Formula EKO: 5l/ha - - - -
Fromula EKO: 10l/ha 6.1 2.0 184 210
Fromula EKO: 20l/ha 6 2.1 168 186

+15%

+60%

Salīdzinājums ar kontroli:



BIO KOMPOST
kompostēšanas veicinātājs

Sapropeļa koncentrāts ar bioloģiski aktīvām humusvielām, 
satur dabiskus mikroorganismus, kas veicina organisko vielu 
sadalīšanās procesus. 

Humusvielas 1% (>10 g/l)

Dabiskas izcelsmes sapropeļa produkts, atbilst lietošanai 
bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 889/2008 3.panta 5.punktu.

Izejviela: Latvijas ezera nogulas (sapropelis) no ekoloģiski 
tīrām saldūdens tilpnēm, kas satur mikroorganismus un 
humusvielas 8 – 10 g/L

Veicina augu atlieku dabisku ātrāku noārdīšanos un sadalīšanos;
Veicina visu veidu organizko atlieku (salmu, ražas atlieku, kūtsmēlsu, 
pārtikas atkritumu, sauso tualešu) kompostēšanu;
Uzlabo augsnes bioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības, nomāc 
patogēno mikrofloru;
Novērš organisko atlieku sadalīšanās procesā radušās nepatīkamās 
smakas;
Bagātina noplicinātas un smilšainas augsnes ar humusvielām;

Produkta iedarbība:

Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma). 
Brīdinājums! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C

Iepakojums pieejams: 5l, 1000l 

IETEICAMĀ DEVA: 2 - 3L/ha

Koncentrātu atšķaida ar ūdeni!
Kompostēšanai uz lauka deva atkarīga no salmu un augu atlieku daudzuma, viena hektāra 
apstrādei rekomendējam 2 – 3 litrus koncentrāta uz 200 litriem ūdens. Sagatavoto darba šķīdumu 
vienmērīgi izsmidzina vai izlaista uz lauka 24 – 36 h pirms augsnes apstrādes (piem. aršanas) vai 
sējas. Filtrēts produkts izmantojams miglošanai, nefiltrēts produkts paredzēts laistīšanai. Sagat-
avotā darba šķīduma pH 7 ± 0,5. Atkārtoti var lietot 14 dienas pēc pirmās apstrādes;

Kūtsmēslu kompostēšanai deva atkarīga no kūtsmēslu
konsistences, vidēji 250 ml koncentrāta uz 1 tonnu kūtsmēslu. Sagatavoto darba šķīdumu pakāpe-
niski iestrādā kūtsmēslu masā. Kompostēšanas laikā nepieciešams nodrošināt skābekļa piekļuvi 
masai. Iegūto masu ieteicams izmantot augsnes mēslošanai un augsnes sastāva uzlabošanai;

Lietošana un sagatavošana:



FORMULA 4X PRO
mēslošanas līdzeklis
Granulēts organominerālais mēslošanas līdzeklis, 
satur kalciju un magniju.

Augsts bioloģiski aktīvo humusvielu saturs! 

Ilgstošas iedarbības mēslojums.

Universāls organominerālais granulēts mēslošanas 
līdzeklis – satur kalciju, magniju un dabīgas izcelsmes 
bioloģiski aktīvas humusvielas (4,7%)

Nodrošina augus ar barības pamatelementiem (NPK);
Nodrošina augus ar dabiskas izcelsmes kalciju (Ca) un magniju (Mg);
Veicina augu augšanu;
Palielina ražību un uzlabo augļu kvalitāti;
Palielina ražību un uzlabo augļu kvalitāti;
Paaugstina augu noturību pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem;
Veicina novājinātu augu atlabšanu;
Veicina labvēlīgās augsnes mikrofloras attīstību;
Uzlabo augsnes sastāvu.

Produkta iedarbība:

Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma). 
Brīdinājums! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +30°C

Iepakojums pieejams: 25kg, 500kg

IETEICAMĀ DEVA: 30-50 kg/ha (pie sējas)

Lietošana un sagatavošana:
Ieteicams lietot kā starta mēslojumu pirms sēšanas vai stādīšanas. Pirms bumbuļu stādīšanas vai 
sēklas sēšanas iestrādāt augsnē, izkaisot granulas uz augsnes virskārtas. Visefektīvāk, ja iestrādā 
kopā ar sējamo vai stādāmo materiālu.

Pirms sēšanas iestrādā granulas augsnē tieši sēšanas vietā 60 – 120 g/m2.
Pirms stādīšanas iestrādāt granulas augsnē zem stādāmā materiāla. Patēriņš atkarīgs no 
stādāmā materiāla lieluma, vidēji no 20 – 30 g uz vienu stādu. Iestādītos augus aplaista ar ūdeni.

Rādītājs|Indicator  kontrole|control 25 kg/ha|кг /га 50 kg/ha|кг /га

3.90 4.42 4.69

100% 113% 120%

5.42 5.75 6.02

100% 106% 111%

"Formula 4X PRO", granulēts humusvielu produkts, ar mikroelemen�em,                                                                                    
granular humic product, with trace elements

[2019] Vasaras rapsis "Mirakel"|Summer rape "Mirakel"
 

Raža t/ha-1                                   
Yield| t/ha-1                   
Урожайность т/га-1
1000 sēklu masa                            
Mass of 1000 seeds                       
Масса 1000 семян

*izmēģinājumi Viļānu zinātniskajā centrā *kobinētā sēja ar Formula 4X

*Formula 4X iestrāde
rapša sēja 2020



PRODUKTU CENAS





Oļegs Kukainis
Latvijas humusvielu institūta direktors
Mob.tel.: +371 29 140 290 
E-pasts: olegs.kukainis@greenok.lv

SAZINIES AR MUMS!

www.greenok.lv

Mārtiņš Jātnieks
Agronoms un tirdzniecības vadītājs
Mob.tel.: +371 26493714
E-pasts: martins.jatnieks@greenok.lv


